
w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

MANUAL DE UTILIZARE 
            

SET GALVANIZARE MANUALĂ 
 

Cod produs 530506 

 
 
 
 

1. Obiectul care urmează să fie galvanizat trebuie să fie perfect curat/imaculat. Obiectul trebuie să fie lustruit cu 
şervetete de hârtie şi cu detergentul special pentru metal inclus în set, până când acesta devine perfect 
imaculat. Cu cât este mai bine lustruit obiectul, cu atât mai reuşită va fi galvanizarea acestuia. Stratul de 
galvanizare nu acoperă şi nu uniformizează asperităţile sau zgârâieturile de pe obiecte. 

2. Udaţi cu apă şi după aceea stoarceţi bine bureţelul 
corespunzător (galben pentru aur, roşu pentru argint ). Agăţaţi 
după aceea gaura bureţelului ud pe un cârlig de pe capul  
aparatului de galvanizat şi prindeţi-l acolo, după aceea efectuaţi 
aceeaşi operaţiune şi cu celălalt capăt al bureţelului. După aceea 
introduceţi capul galvanizatorului pe ţeava aparatului.  

3. Alimentarea: se face printr-un cablu de alimetare cu un ştecher 
de 2, 5 mm. Tensiune continuă, aproximativ 250-300 mA. Nu setaţi 
pe o tensiune mai mare. Introduceţi ştecherul numai până în 
momentul când simţiţi că acesta s-a cuplat. 
Vârful ştecherului, pe unde este condus curentul în interior, trebuie 
să fie plus! 
Pentru prima încercare pot fi folosite două baterii mici de 1, 5 V, însă 
este recomandabil să se folosească doar baterii noi alcaline. Dacă 
doriţi să galvanizaţi în mod serios este indicat să folosiţi aparatul cu 
un bloc de alimentare de la reţea. 

4. Acum poate începe operaţiunea: 
Prindeţi obiectul care urmează să fie galvanizat cu clema crocodil de la cablul negru. Astfel obiectul este conectat pe 
minus. Puneţi puţin electrolit pe o farfurioară şi înmuiaţi puţin capătul bureţelului în acesta, astfel  încât să absoarbă 
un strop de electrolit. Apoi puneţi deoparte încă 1-2 linguriţe de electrolit, mai târziu puteţi turna mai mult, însă doar 
atât cât este necesar.  Nu este indicat să mai adăugaţi electrolit peste resturile din electrolitul rămas deoarece acesta 
este deseori deja contaminat şi uzat. Electrolitul poate fi folosit până când depunerea de metal se opreşte. În 
momentul acela electrolitul este epuizat şi trebuie înlocuit. La final frecaţi suprafaţa obiectului apăsând uşor.  
 
 
 

INDICAŢII IMPORTANTE! 
Nu aplicaţi electrolitul ca şi cum aţi aplica o vopsea pe obiectul pe care doriţi să-l galvanizaţi! În procesul de 
galvanizare nu se aplică nimic în straturi, ci exclusiv prin acţiunea curentului ionii de metal se depun pe suprafaţa 
obiectului. Această operaţiune necesită timp şi trebuie să existe un bun contact între bureţel şi obiectul ce se doreşte 
a fi galvanizat. De aceea nu înclinaţi capul galvanizatorului. Dacă veţi aplica electrolitul ca pe o vopsea pe obiectul ce 
doreşte a fi galvanizat, veţi întrerupe în mod constant procesul de galvanizare prin faptul că se va opri alimentarea cu 
curent a aparatului, în consecinţă rezultatul galvanizării va fi extrem de prost. Astfel: este important  să aplicaţi cu 
blândeţe bureţelul pe suprafaţa obiectului, şi să-l frecaţi apăsându-l uşor în mişcări de dute-vino. Între timp înmuiaţi 
bureţelul în electrolit pentru a-l menţine umed cu o picătură de electrolit.  
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